วาระงานผูบริหาร
วันที่ 19 - 21 มกราคม 2562
ผูบังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

วัน
19 ม.ค.

เวลา

เรื่อง
- เขารวมอบรมหลักสูตร “ผูนําการสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุนที่ 2
20 ม.ค.
- เขารวมอบรมหลักสูตร “ผูนําการสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุนที่ 2
21 ม.ค. 08.00 น. - เคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ
09.00 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาเครือขายเน็ตอาสาประชารัฐ”
รุนที่ 1
10.30 น. - ประธานประชุมการดําเนินโครงการ Smile
kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ)
13.00 น. - ประธานพิธีเปดการอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาเครือขายเน็ตอาสาประชารัฐ”
รุนที่ 2
15.00 น. - ประธานประชุมติดตามงบประมาณฯ

นายสิธิชัย จินดาหลวง
19 ม.ค. 09.10 น. - ประธานในพิธีเปดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
การสรางเครือขายสินคาและบริการ
E-commerce เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สูความยั่งยืน
10.00 น. - รวมเปนเกียรติเวทีการนําเสนอผลการศึกษา
และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
18.00 น. - ประธานและกลาวอวยพรวันปใหม
เนื่องใน โอกาสวันเทศกาลปใหม เวียดนาม
ตรุษเวียดนาม 5/2/2562
20 ม.ค. 08.30 น. - ประธานพิธีกลาวแสดงความรูส กึ และมอบ
ถวยรางวัลในกิจกรรมโรตารีหมากแขง
มาราธอน 2019
09.30 น. - ประธานเปดและบรรยายพิเศษในการประชุม
ผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี และผูบริหารสถานศึกษา
ครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด สพป.อด. 1 – 4
และ สพม. 20
21 ม.ค. 10.30 น. - รวมประชุมการดําเนินโครงการ Smile kid
School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ)
15.00 น. -รวมประชุมติดตามงบประมาณฯ

สถานที่
กรุงเทพมหานคร

เจาของเรื่อง
สํานักงานจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สํานักงานจังหวัด

เสาธง
หนาศาลากลาง
หองประชุม
ฟาหลวง 5 ชั้น 2

สํานักงานจังหวัด

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม
ฟาหลวง 5 ชั้น 2

สถิติจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

โรงแรม
สยามแกรนด
อุดรธานี

อุตสาหกรรม

หองประชุม 2
อาคารสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
มรภ.อด.
หอประชุมใหม
มรภ.อด.
ถ.ศรีสุข
ลานบานเชียง
เซ็นทรัลพลาซา

มรภ.อุดรธานี

สมาคมชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม
จังหวัดอุดรธานี
สมาคมโรตารี่
หมากแขง

หองอุดรธานี ฮอลล
ชั้น 4 เซ็นทรัล
พลาซา

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
อุดรธานี

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม ผวจ.

สํานักงานจังหวัด

สถิติจังหวัด

นายวันชัย จันทรพร
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

19-20
- วันหยุดราชการ
ม.ค.
21 ม.ค. 13.30 น. - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงาน
สรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 22
ประจําป 2562

ศาลาอเนกประสงค
วัดบานคอ
ต.เขือน้ํา อ.บานผือ

พระพุทธศาสนา

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช 19 ม.ค. 09.00 น. - รวมเปนเกียรติและกลาวตอนรับในพิธีเปดงาน
อาคาร
ชมรม
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
“สานพลังศรัทธาสูม ุอัลลัฟอีสาน”
อเนกประสงค ชมรม อัลลัฟภาคอีสาน
มุอัลลัฟภาคอีสาน
บ.หมื่นทาว
13.30 น. - ประธานพิธีประชุมเพลิงศพ นายสุทิน ลมออน
เมรุวัดปา
หนองวัวซอ
ต.หนองวัวซอ
20 ม.ค.
- วันหยุดราชการ
21 ม.ค. 08.00 น. - รวมเขาแถวเคารพธงชาติและสวดมนต
เสาธง
สํานักงานจังหวัด
ไหวพระ
หนาศาลากลาง
10.00 น. - ตรวจการขอตออายุใบอนุญาตใหจําหนาย
หจก.ปนครรชิต
ปกครองจังหวัด
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน สําหรับการคา
233/14 ถ.อุดร
(ป.5)
ดุษฎี ต.หมากแขง
11.00 น. - ลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูล กรณีการขอจด
103 ถ.ศรีชมชื่น
ปกครองจังหวัด
ทะเบียนจัดตั้งสมาคมนักวิทยุสมัครเลน
ต.หมากแขง
อุดรธานี
14.00 น. - ตรวจเยี่ยมมูลนิธิพระครูพิทักษวิหารกิจ
148 ม.7
ปกครองจังหวัด
(หลวงปูสา สาสนปวโร)
ต.เชียงแหว
อ.กุมภวาป
15.00 น. - ลงพื้นที่ตรวจการขอไดมาซึ่งที่ดนิ ตามมาตรา
วัดโพธิ์ไทรทอง
ที่ดินจังหวัด
84 แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน
ต.แชแล
ของวัดโพธิ์ไทรทอง
อ.กุมภวาป
พันเอก สมศักดิ์ แจมพันธ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)
นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นางรณิดา เหลืองฐิตสิ กุล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

19-20
- วันหยุดราชการ
ม.ค.
21 ม.ค. 09.00 น. - ประชุม VTC ประจําสัปดาห
19 ม.ค. 13.30 น. - กลาวรายงานเปดการฝกอบรมเยาวชนอาสา
รักษาดินแดนทําความดีเพื่อแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2562
20 ม.ค
- เวรวันหยุดราชการ
21 ม.ค. 09.00 – - ออกตรวจประเมินผลงานกํานัน ผูใหญบาน
11.30 น. เขารับรางวัล ประจําป 2562
13.30 – - ออกตรวจประเมินผลงานกํานัน ผูใหญบาน
15.30 น. เขารับรางวัล ประจําป 2562
15.30 – - ออกตรวจประเมินผลงานกํานัน ผูใหญบาน
17.00 น. เขารับรางวัล ประจําป 2562
19-20
- วันหยุดราชการ
ม.ค.
21 ม.ค. 10.30 น. -รวมประชุมการดําเนินโครงการ Smile kid
School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ)
14.00 น. - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนด
ที่หยุดรถโดยสารประจําจังหวัดอุดรธานี
15.00 น. - รวมประชุมติดตามงบประมาณฯ

มทบ.24

ทภ.2

กองรอย อส.จ.อด.

ปกครองจังหวัด

กํานัน ต.ตาดทอง
อ.ศรีธาตุ
กํานัน ต.ไชยวาน
อ.ไชยวาน
ผูใหญบาน ม.4
ต.ไชยวาน

ปกครองจังหวัด

หองคําชะโนด

สํานักงานจังหวัด

หองประชุม สนง.
ขนสง ถ.อุดรดุษฎี
หองประชุม ผวจ.

ขนสงจังหวัด

ปกครองจังหวัด
ปกครองจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร 0-4224-877

